
 
 
 

 
 
 

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s): toezegging van portefeuillehouder Heijkoop in Carrousel Integraal  
Vraag voor: Drechtraad 7 juli 2020 
Datum indienen: 2 juni 2020 
Onderwerp: cijfers Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) en aspecten rondom de inzet 

van bijzondere bijstand 
  
Portefeuillehouder: de heer P.J. Heijkoop 
Antwoord van: R. van Dorssen, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 17 juni 2020 

 
 
Vraag: Toezegging: De cijfers rondom de zorgverzekering worden op een rij gezet en 

het huidige systeem met een collectieve verzekering (CZM) versus de 
voorziening vanuit de bijzondere bijstand (naar het concept amendement van 
de SP).  
 

Antwoord: Hieronder geven we eerst een weergave van de verschillende pakketten en de 
gebruikers van de CZM per pakket. Vervolgens geven we een overzicht van de 
kosten van de gemeentelijke bijdrage per pakket. Daarna geven we een 
inschatting van de totale zorgkosten 2019 en tot slot geven we een schatting 
wanneer deze kosten vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand (naar het 
concept amendement van de SP). 

 
De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 
De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) is bedoeld voor het verbeteren van de verzekerings-
positie van kwetsbare burgers, het gericht compenseren van zorgkosten en ter voorkoming van 
zorgmijding en schuldenproblematiek. In de Drechtsteden is gekozen om een drietal pakketten aan te 
bieden, allen bedoeld voor inwoners met een laag inkomen, tot 130% van het wettelijk minimum loon.  
 
De Gemeente Polis Compact is bedoeld voor inwoners met een laag zorggebruik, maar waarbij er wel 
een uitbreiding is op de basisverzekering met de meest voorkomende aanvullende benodigdheden 
verzekerd zijn. 
 
De Gemeente Polis Compleet is bedoeld voor inwoners met een hoog zorggebruik. Hierbij is een 
uitgebreid pakket samengesteld van vergoedingen. 
 
De Gemeente Polis Compleet + € 0,- is bedoeld voor inwoners met een hoog zorggebruik, chronisch 
zieken en gehandicapten. Hierbij is de dekking van het pakket gelijk aan de Gemeente Polis 
Compleet, maar wordt het eigen risico mee verzekerd. 
 
Ontwikkeling aantal klanten 
 
Jaar Type verzekering Deelname Totaal Ontwikkeling 

2019 Gemeente Polis Compact 864  
2020 Gemeente Polis Compact 1.012  
   + 17% 
    
2019 Gemeente Polis Compleet 4.832  
2020 Gemeente Polis Compleet 4.457  
   - 8% 
    
2019 Gemeente Polis Compleet + € 0,- EUR 5.097  
2020 Gemeente Polis Compleet + € 0,- EUR 7.610  
   + 49% 
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2019 Totaal 12.348  
2020 Totaal 13.079  
   + 6% 
    

 
 
Overzicht deelnemers per pakket 18- en 18+ per aanvullend pakket 
Van de 13.079 klanten zijn er 9.709 ouder dan 18 jaar. Dit zijn de premie betalende klanten.  
Er zijn 3.370 kinderen van onder de 18 jaar meeverzekerd met een ouder in een pakket van de 
gemeentepolis. Onderstaand overzicht geeft de aantallen per pakket grafisch weer: 
 

 
 
Overzicht kosten gemeentelijke bijdrage: 
De gemeente draagt aan de Gemeente Polis Compact en Gemeente Polis Compleet € 15,- euro per 
maand bij voor premie betalende klanten. Dit is € 180,- op jaarbasis. Aan de Gemeente Polis 
Compleet + € 0,- euro eigen risico (ER) wordt € 30,- euro per maand bijgedragen, dus € 360,- euro op 
jaarbasis. In onderstaande tabel worden de kosten per pakket weergegeven. De totale kosten voor de 
CZM in 2020 bedragen € 2.793.060,- euro. 
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18- 18+

Verzekeraar Type AV
Deelname 

18+
Bijdrage

18+
Kosten 

P/J
VGZ Compact 783 15,00                140.940            
VGZ Compleet 3.118 15,00                561.240            

VGZ
Compleet + 
€ 0,- ER

5.808 30,00                2.090.880         

Totaal 9.709 2.793.060        
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Totaaloverzicht zorgkosten 2019 
De premie/schade verhouding was in 2019 voor Sociale Dienst Drechtsteden 92,7%. Dit betekent dat 
van elke €100,00 euro aan betaalde premie op de aanvullende polissen, €92,70 is gebruikt om 
zorgkosten te betalen. 
 
Omgerekend heeft VGZ voor de verzekerden die via onze Gemeente Polis pakketten zijn verzekerd in 
totaal een kleine € 6,5 miljoen euro aan zorgkosten uitgekeerd. 
 
De zorgkostenvergoeding vanuit de bijzondere bijstand 
Het amendement van de SP heeft als voorstel om de CZM helemaal af te schaffen. 
 

"Die oplossing is het niet langer aanbieden van deze voorziening. Een besparing van 
€ 3.0 miljoen. Daarvoor in de plaats alles wat nu onder de aanvullende verzekering valt 
te vergoeden via de bijzondere bijstand en hiervoor het budget van de bijzondere 
bijstand met € 1.5 miljoen euro te verhogen. Aangezien lang niet alle cliënten een 
beroep op de betreffende voorzieningen doen, kan volstaan worden met deze 
verhoging. Per saldo ontstaat een besparing van € 1.5 miljoen euro op het sociaal 
domein, zonder dat cliënten er financieel iets van merken. In tegendeel het levert ze 
zelfs een voordeel op." 

 
Dit voorstel is uitgewerkt op basis van wat er met inzet van deze middelen mogelijk is in de bijzondere 
bijstand. 
 
Voor aanvragen van medische kosten in de bijzondere bijstand wordt een normtijd van 1,5 uur per 
aanvraag gehanteerd. Deze normtijd is vanwege de complexiteit dubbel ten opzichte van andere 
aanvragen in de bijzondere bijstand. De salariskosten van consulenten die deze aanvragen 
behandelen zijn gebaseerd op schaal 9. De kosten per aanvraag (normtijd) bedragen derhalve €86,54 
(normtijd * salariskosten). Aangenomen wordt dat het jaarlijks om tenminste 5000 aanvragen gaat, die 
in aanmerking komen voor vergoeding. Op basis van dat aantal bedragen de uitvoeringskosten 
€432.700,- euro (€86,54 * 5000).  
 
Er mag echter worden aangenomen dat het aantal aanvragen in werkelijkheid hoger zal zijn: er zijn 
immers meer dan 13.079 inwoners verzekerd via de CZM. Wanneer de berekening wordt gebaseerd 
op het gebruik van het Eigen Risico, dan gaat het om 10.463 aanvragen (13.079 * 80%).  
De uitvoeringskosten bedragen dan €905.485 (€86,54 * 10.463). Ook is het in dit construct mogelijk 
dat een inwoner voor verschillende zorgvragen verschillende aanvragen bijzondere bijstand moet 
doen. In dit geval ligt het werkelijk aantal aanvragen mogelijk nog hoger. 
 
Voornoemde uitvoeringskosten zijn exclusief de kosten van eventuele medische adviezen: 
in voorkomende gevallen moet soms een medisch advies à 400 euro worden ingewonnen om de 
noodzakelijkheid van de aangevraagde behandeling goed te kunnen beoordelen. Een voorzichtige 
schatting hierbij is dat ca. 10% van de totale aanvragen dusdanig complex is dat een medisch advies 
noodzakelijk is.  
Op basis van ca. 10% van 10.463 aanvragen (op basis van gebruik Eigen Risico, zie hierboven) 
dient voor deze kosten voor medisch advies rekening gehouden te moeten worden met 1.046 * €400 = 
€418.400. 
 
De gemiddelde vergoeding per aanvraag is lastig in te schatten. Het totaal is tenminste een bedrag 
van 6,5 miljoen euro, zo blijkt uit de cijfers van VGZ. Gaat het om 5000 aanvragen? Dan bedraagt de 
gemiddelde vergoeding €1300,- euro (6,5 miljoen/5000 aanvragen). In werkelijkheid zal de hoogte van 
de vergoeding sterk fluctueren. Kosten orthodontie bijvoorbeeld, worden in de aanvullende 
verzekering tot €2500,- euro (per jaar) vergoed. Wanneer we echter uitgaan van 10.463 aanvragen uit 
de vorige alinea, dan daalt het bedrag van de gemiddelde vergoeding fors (621 euro), maar neemt de 
fluctuatie toe.  
 
Ten slotte blijkt uit cijfers van de afgelopen jaren dat vrijwel alle verzekerden uit onze regio zorgkosten 
maken. Het merendeel maakt het eigen risico volledig op. Met name de mogelijkheid waarbij het 
Eigen Risico al vooraf betaald wordt, leidt tot minder schuldenproblematiek, omdat de inwoner 
achteraf geen rekening van het verbruikte Eigen Risico ontvangt. Uit cijfers blijkt dat van de 7610 
inwoners die gebruik maken van het aanvullend pakket waarin het eigen risico herverzekerd is, 
ongeveer 80% het Eigen Risico volledig gebruikt. Nog eens 10% verbruikt meer dan € 300,- euro van 
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het Eigen Risico. De groep die weinig of geen Eigen Risico gebruikt maar hier wel voor betaalt, is in 
omvang zeer gering.  
 
Behalve de financiële werkelijkheid is er ook een wettelijke belemmering rondom vergoeding 
ziektekosten vanuit de bijzondere bijstand. Het vergoeden van medische kosten vanuit de bijzondere 
bijstand kan alleen in uiterst schrijnende gevallen. De Zorgverzekeringswet is namelijk binnen de 
Participatiewet namelijk een voorliggende voorziening 
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3652).  
Dat wil zeggen dat een inwoner die zorgkosten heeft, in eerste instantie is aangewezen op de eigen 
zorgverzekering, ook wanneer deze kosten niet (geheel) worden vergoed. Bovendien moeten 
inwoners in geval van bekostiging vanuit de bijzondere bijstand dan voor iedere zorgvraagvergoeding 
een aanvraag doen bij de sociale dienst. Dit kost de inwoner veel meer handelingen en energie dan 
wanneer zij hun zorgkosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren.  
 
 
Conclusies: 

• Het amendement beoogt een bezuiniging van 1,5 miljoen euro te realiseren. Uit de informatie 
van VGZ blijkt echter dat de werkelijke vergoedingen die VGZ betaalt op basis van de 
aanvullende polissen, tenminste 6,5 miljoen bedragen (92,70 van elke 100 euro premie).  

• In het amendement wordt geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten die aanvragen 
met zich meebrengen, mochten de Drechtsteden kiezen voor een vergoedingenstelsel op 
basis van de bijzondere bijstand. Deze uitvoeringskosten bedragen op basis van 5000 
aanvragen tenminste 432.700 euro, maar loopt bij meer dan 10.000 aanvragen al snel op 
naar 900.000 euro. Daar komt naar voorzichtige inschatting nog een bedrag van €418.400 
bovenop voor de kosten voor medisch advies.   

• De Drechtsteden halen met dit amendement de zwaardere kosten van zorg naar zich toe, 
terwijl zij geen premie basisverzekering kunnen innen. Het afsluiten van een basisverzekering 
bij een zorgverzekeraar (als VGZ) is immers een wettelijke verplichting. 

• Derhalve stijgen de kosten van vergoeding zorgkosten vanuit het huidige model naar het 
model ‘bijzondere bijstand’ van 2,8 miljoen euro (totale bijdrage aan verzekerden VGZ) naar 
tenminste 7 miljoen euro (vergoeding zorgkosten + uitvoeringskosten op basis van 5000 
aanvragen). 

• Er is een wettelijke belemmering om zorgkosten te vergoeden vanuit de bijzondere bijstand: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3652 

• Het declareren van zorgkosten bij VGZ is voor verzekerden nu veel eenvoudiger dan het 
doorlopen van een eventueel proces ‘aanvraag vergoeding zorgkosten’ bij de sociale dienst. 
Hierdoor ontstaat het risico op een toename aan zorgmijding en/of meer schulden-
problematiek.  
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